
Αγαπητοί κάτοικοι της ιπποκρατείου πολιτείας  

Θεωρώ θετικό το ότι δίνεται η δυνατότητα να καταθέτουµε τις απόψεις µας στο site του 
συλλόγου. Επειδή το κλίµα βλέπω ότι έχει βαρύνει αρκετά το τελευταίο διάστηµα θέλω να 
παρατηρήσω τα εξής :Παρακαλώ να  πέσουν οι τόνοι γιατί ο µοναδικός λόγος που µας 
ενεργοποιεί  για τα θέµατα της περιουσίας του συνεταιρισµού είναι µόνο το κοινό καλό και 
τίποτε άλλο . Θα πρέπει να εργαστούµε όλοι στην κατεύθυνση των αποφάσεων της Γ.Σ. του 
Σ.ΟΙ.Π.   για  να βρεθεί η καλύτερή λύση για την περιοχή  

1ο χωρίς να πειραχτεί ούτε εκατοστό από την εναποµείνασα περιουσία µέχρι τότε και 2ο  χωρίς 
να  πληρώσει ούτε ευρώ κανένας κάτοικος για την ολοκλήρωση των έργων υποδοµής .         

Σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Σ.ΟΙ.Π. καλό είναι να µην µπαίνουν γραφειοκρατικά 
εµπόδια και να υπερισχύει το εµείς έναντι του εγώ . 

Είναι καλό να έχουµε διαφορετικές προσεγγίσεις και να συζητάµε πάνω σε αυτές και όχι να 
χρησιµοποιούνται  γραφειοκρατικά τερτίπια µε τον κίνδυνο να κατηγορηθεί κάποιος 
για παρακώλυση της λειτουργίας του συλλόγου. Βάλτε κυρίες και κύριοι  στα θηκάρια τα σπαθιά 
σας και µην εναντιώνεστε σε αυτούς που  για χρόνια τώρα αταλάντευτα χωρίς ίχνος 
προσωπικού συµφέροντος παλεύουν ενάντια στα κοράκια και τους γύπες της περιοχής µας .  

Καλό θα ήταν επίσης τα µέλη του συλλόγου που µπήκαν στο προσωρινό ∆.Σ. του 
συνεταιρισµού να έβρισκαν το θάρρος να ανακοίνωναν στην Γ.Σ. του συλλόγου τις προθέσεις 
τους και να µην αναρωτιόµαστε εµείς οι κοινοί θνητοί γιατί αυτή οι συνωµοτικότητα κύριοι? 

    Τέλος θέλω να επισηµάνω  στο ∆.Σ. ότι  τα προσωπικά στοιχεία του κάθε µέλους που είναι 
καταγεγραµµένα στα µητρώα του Σ.ΟΙ.Π. αποτελούν προσωπικά δεδοµένα και δεν έχει 
δικαίωµα ΚΑΝΕΙΣ ούτε και τα µέλη του ∆.Σ. να τα έχουν στο προσωπικό τους αρχείο . 
Επισηµαίνω επίσης πως κανένα προσωπικό στοιχείο (λογαριασµοί ∆ΕΗ, ΝΕΡΟΥ κ.τλ.)δεν 
επιτρέπεται να βρίσκεται στα χέρια κανενός παρά µόνο του κατόχου του.  
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